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เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด 

เมื่อคํ่าวันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๒ 

ของดีเยีย่มคืออะไร 
 วันนี้ เป็นอุดมมงคล มีพระเดชพระคุณท่านมาเป็นประธาน และท่านคณะศรัทธา

ทั้งหลายมีท่านเจ้าภาพเป็นต้น ได้เสยีสละทุกสิ่งทุกอย่างมาเพ่ือบาํเพญ็คุณงามความดี อนัเป็น

สิ่งสาํคัญในหลักชีวิตของเรา และเป็นคู่ชีวิตของจิตใจทั้งปัจจุบันและอนาคต ได้มาบาํเพญ็คุณ

งามความดี และเป็นผู้มีศรัทธาอยากจะฟังธรรมเทศนา คาํสั่งสอนขององค์สมเดจ็พระผู้มีพระ

ภาคเจ้า เพ่ือให้สาํเรจ็เป็นธมัมัสสวนานิสงส ์

การฟังเทศน์กก็รุณาทาํความรู้สกึไว้กบัใจโดยเฉพาะ คือไม่ต้องสนใจไปอื่น แม้ที่สดุ

องค์แสดงเรากไ็ม่ส่งจิตใจมา ทาํความรู้สกึอยู่จาํเพาะใจให้เป็นปัจจุบันจิตเท่านั้น กเ็ป็นอนัว่า

เราได้ต้ังภาชนะไว้ด้วยดีแล้วสาํหรับธรรม กระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปมากน้อย เมื่อเราต้ัง

ความรู้สกึของเราไว้ในปัจจุบันให้เป็นปัจจุบันจิต จิตที่ต้ังไว้โดยถูกต้องเช่นน้ันจะสามารถรับได้

ทุกระยะแห่งธรรมะที่ท่านแสดงไป 

ใจมีอารมณ์อนัเดียวในขณะที่คิดสิ่งใดย่อมเป็นสิ่งน้ันจริงๆ ที่จะคิดสิ่งอื่นข้ึนมากต่็อเมื่อ

ได้ปล่อยจากอารมณ์ที่เคยคิดอยู่แล้วถึงจะเกี่ยวข้องกบัอารมณ์อื่นได้ ใจเมื่อได้รับความสมัผสั

คือรับรู้กบัธรรมะอยู่สบืเน่ืองกนัไปเป็นลาํดับ ย่อมจะทาํให้สงบตัวลงได้ในขณะที่ฟัง ใจที่มี

ความสงบตัวลงได้ ย่อมจะปรากฏความสขุเยน็ใจข้ึนมาตามลาํดับแห่งความสงบที่มีมากน้อย

ภายในจิตของตนในขณะนั้น ฉะน้ันการฟังเทศน์จึงจัดเป็นภาคปฏบิัติธรรมะ ไม่ด้อยกว่าการ

ปฏบิัติธรรมะภาคอื่นๆ เช่นนั่งภาวนาเป็นต้น 

คร้ังพุทธกาลท่านถือเป็นสาํคัญในการฟังธรรม ทั้งฟังทั้งปฏบิัติอยู่ในนั้นเสรจ็ ดังนั้นจึง

สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในขณะที่ฟังธรรมมีจาํนวนไม่น้อย การแสดงธรรมกข็ออภัย

จากท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วย เพราะผู้ฟังกม็ีวัยต่างๆ กนั อาจจะมีเหล่ือมลํา้ตํ่าสงูในการแสดง

ธรรมและไม่เหมาะกบัจริตจิตใจของทุกท่านกอ็าจเป็นได้ 

คาํว่าธรรมะ ถ้าพูดฝ่ายเหตุกเ็ป็นเคร่ืองมือด้วยดี ผู้จะสร้างโลกสร้างสงสารให้เป็นไป

เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและผู้เกี่ยวข้อง ธรรมะกเ็ป็นเคร่ืองมือต่อสู้ บุกเบิกหน้าที่การงาน

นั้นๆ ให้เป็นไปด้วยความราบร่ืน ถ้าผู้มุ่งต่อธรรมะโดยตรง เช่นนักบวช ไม่มีหน้าที่อื่นใด

เกี่ยวข้อง มีเฉพาะหน้าที่ที่จะบาํเพญ็ตนให้ได้รับความสงบสขุเยน็ใจเป็นลาํดับ ธรรมะกเ็ป็น
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เคร่ืองนาํออกจากความยุ่งเหยิงใดๆ เป็นลาํดับไปเช่นเดียวกนั ธรรมะจึงใช้ได้ทั้งทางโลกและ

ทางธรรม ผู้ที่จะสร้างกจิการทางโลก หรือจะพยายามบาํเพญ็ตนให้เป็นคนดีให้มีหลักฐาน

มั่นคง ในส่วนทรัพย์สมบัติทั้งหลาย จาํเป็นต้องได้รับการอบรมทางด้านจิตใจให้มีความมั่นคง

ต่อตนเองเท่าที่ควรก่อน สิ่งทั้งหลายเหล่าน้ันเมื่อหลักใหญ่คือตัวของเรามั่นคงดีแล้ว กย่็อมจะ

เป็นสิ่งที่มั่นคงข้ึนตามๆ กนั 

ฉะน้ันการปรับปรุงตัว การประพฤติตัว การพิจารณาสอดส่องเร่ืองของตัว น่ีเป็นเร่ือง

สาํคัญ เช่นเดียวกบัเราปิดทาํนบไว้สาํหรับนํา้ เราต้องการนํา้จาํนวนมากเทา่ไร เราต้องดูทาํนบ

ของเราเป็นสาํคัญย่ิงกว่าจะมองดูฟ้าซ่ึงเป็นที่ตกลงมาแห่งนํา้ทั้งหลาย เมื่อทาํนบของเรามีความ

มั่นคงเพียงใดและสามารถจะบรรจุนํา้ได้มากน้อยเพียงใด นํา้ที่จะไหลเข้ามาสู่ทาํนบกจ็ะมี

ประมาณเท่าที่เรากาํหนดเอาไว้ และเท่าที่ความมั่นคงของทาํนบเราจะพอกบันํา้น้ันๆ 

การปฏบัิติตัวต่อหน้าที่การงานสาํหรับทางโลกกย่็อมเป็นเช่นน้ันเหมือนกนั ก่อนอื่นเรา

ต้องพยายามฟิตตัว คือตั้งหลักตัวให้ดีอย่าให้ตัวเสยีไป เฉพาะอย่างยิ่งกาํลังเป็นเดก็หรือวัยรุ่น 

น่ีรู้สกึจะเป็นเร่ืองระวังอยู่มาก หากไม่มีธรรมะเป็นเคร่ืองรักษากเ็ช่นเดียวกบัรถที่ไม่มีเบรก เรา

ต้องพยายาม การขับรถได้เคยแสดงให้ท่านผู้ฟังในที่ต่างๆ มากพอสมควร เพราะเป็นข้อ

เทยีบเคียงกนัได้ดีสาํหรับการดาํเนินชีวิตหรือการบาํเพญ็ตน ให้เป็นไปเพ่ือความแน่นหนา

มั่นคงภายในจิตใจและเจริญรุ่งเรืองต่อหน้าที่การงานทั้งหลาย จึงได้ยกเร่ืองรถมาเป็นเคร่ือง

เทยีบ คือถึงกาลที่ควรจะเร่งตามสายทางที่เหน็ว่าจะเร่งได้ คนขับรถซ่ึงเป็นคนฉลาดกต้็อง

ทราบเอง ถึงสถานที่ที่จะควรรอ จะควรเบรกคนขับรถกต้็องรู้ วิธกีารในสิ่งเหล่านี้  

การดาํเนินชีวิตของเรากย่็อมเป็นเช่นนั้น เราอย่าเหน็แก่ความอยากความทะเยอทะยาน 

โดยไม่คาํนึงถึงอนาคตที่จะเป็นความเสยีหายมากน้อยเพียงไร อนัจะเกดิข้ึนจากความอยากของ

เราในขณะนั้น เราต้องเลง็ถึงเหตุผลแห่งความอยากว่าเกดิข้ึนมาเพราะเหตุใด เมื่อเกดิข้ึน

มาแล้วจะเป็นไปเพ่ือความเจริญแก่เรา หรือจะเป็นไปเพ่ือความสงัหารตน เราต้องคิด เพราะ

ตามธรรมดาหัวใจของบุคคลที่มีกเิลสย่อมไม่มีขอบเขตอยู่แล้วตามปกติของตน นอกจากจะหา

ธรรมะมาเป็นร้ัวกั้น หรือเป็นเคร่ืองบังคับไว้ ให้อยู่ในกรอบแห่งความถูกต้องคือธรรมนั้น

เท่านั้น เราจะเป็นผู้ยับยั้งตนได้ 

ถ้าหากปราศจากธรรมอนัเป็นขอบเขต หรือเป็นร้ัวกั้นเป็นสิ่งบังคับแล้ว ปล่อยให้

เป็นไปตามอาํเภอใจน้ัน กเ็ทยีบกบันํา้ที่ไหลซึมออกวันละเลก็ละน้อย จากแอ่งหรือจากบึงจาก
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หนองใดกต็าม นํา้น้ันจะค่อยไหลซึมออกเป็นลาํดับๆ แล้วทาํรูที่ไหลซึมน้ันให้กว้างขวาง

ออกไป จนสามารถทาํลายทาํนบหรือคูนั้นให้ขาดไปได้ นํา้ไหลไปหมดไม่มีอนัใดเหลืออยู่

ภายในบึงนั้นเลยกไ็ด้ ถ้าเจ้าของไม่พยายามระมัดระวังรักษาตรวจตราอยู่เสมอในทาํนบหรือคู

นั้นๆ 

จิตใจของเรากเ็ป็นเช่นนั้น เมื่อเราปล่อยตามความอยากอนัไม่มีขอบเขต แม้จะเพียงวัน

ละเลก็ละน้อยกต็าม กเ็ช่นเดียวกบันํา้ที่ได้รับความปล่อยตัวอยู่เสมอไม่มีใครปิดกั้นเอาไว้ ก็

สามารถที่จะทาํช่องที่ไหลออกน้ันให้ใหญ่โตข้ึนเป็นลาํดับๆ แล้วทาํลายคูคันทั้งหลายให้ฉิบหาย

ป่นป้ีหมดไปทั้งนํา้ จิตใจของเรากม็ีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกนั โปรดได้นาํไปพินิจพิจารณา 

ความอยากอนัใดที่เกดิข้ึนโปรดพิจารณาด้วยดี อย่าปล่อยให้เป็นไปตามความอยาก แม้จะ

เพียงเลก็น้อย 

วันนี้ปล่อยให้ความอยากดาํเนินตามความชอบใจของตนเพียงเท่านี้  วันหน้าความอยาก

นี้จะเพ่ิมปริมาณขึ้นอกีเป็นจาํนวนเท่าตัวหรือมากยิ่งกว่านั้น เรากป็ล่อยให้เป็นไปตามความ

อยาก ความเป็นไปของใจที่ไม่มีขอบเขตน้ัน ต่อไปๆ กท็าํเราให้เสยี เราน้ันเทยีบกบัทาํนบ ซ่ึง

สามารถที่จะกั้นนํา้ไว้ได้มากมายในเมื่อรักษาไว้ด้วยดี แต่น่ีกลายเป็นความคิด ความอยากน้ัน

มาทาํลายตนเสยี สมบัติที่มีคุณค่าอนัใหญ่ซ่ึงจะเกดิข้ึนจากใจนี้จึงไม่มี การรักษาใจจึงเป็นเร่ือง

สาํคัญ ขอให้มีขอบเขต ให้มีร้ัวกั้น อย่าปล่อยให้เป็นไปตามความอยากความทะเยอทะยาน น่ี

เป็นหลักสาํคัญ 

วันน้ีเราพยายามรักษาตัวเราได้ขนาดน้ี วันหน้ากพ็ยายามรักษาอกี ความที่เคยรักษาตัว

อยู่เสมอด้วยเหตุผลนี้แล จะเป็นธรรมที่เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงภายในจิตใจ และสามารถรักษา

ตนได้ในอนาคตไม่มีทางเสยีหาย เพราะการพยายามรักษาทุกวันกย่็อมเป็นนิสยัของคนดี

เหมือนกนั วันนี้กพ็ยายามรักษาวันหน้ากพ็ยายามรักษา เดือนหน้าปีหน้าพยายามรักษาอยู่

เช่นนี้  กก็ลายเป็นนิสยัเคยชินต่อการรักษาตัว ไม่ว่าจะคิดเร่ืองใด และอยากทาํอยากพูด อยาก

ไปอยากมา อยากจับจ่าย อยากอะไรกแ็ล้วแต่ช่ือว่าความอยากแล้ว จะต้องมีเหตุผลเป็น

ผู้จัดการเสมอ 

เมื่อเหตุผลอาํนวยสมควรแค่ไหนแล้ว กใ็ห้ดาํเนินไปตามเหตุผลที่ช้ีบอกว่าสมควรเพียง

เท่าน้ัน ไม่ให้เลยขอบเขตของเหตุผลที่เหน็ว่าควร น่ีช่ือว่าการปฏบิัติรักษาตัว ปฏบิัติแบบนี้  

ต่อไปใจของเรากม็ีเหตุผลรอบตัว ไม่ว่าจะกจิเลก็กจิใหญ่ ไม่ว่าจะเร่ืองใดๆ ต้องมีเหตุผลมา
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เป็นคู่เคียงหรือเป็นมิตรเป็นสหาย กาํจัดปัดเป่าสิ่งที่จะให้ร้ายแก่ตนอนัจะเกดิข้ึนด้วยอาํนาจ

แห่งความอยากนั้นได้เป็นลาํดับๆ ผู้นี้ ช่ือว่าผู้ฟิตตัวได้ถูกต้อง ผู้ยับยั้งหรือบาํรุงตนอนัเป็นบ่อ

สมบัติได้ดี จะแสวงหาโภคทรัพย์มามากน้อยกอ็ยู่ ไม่กลายเป็นคนใจร่ัว เป็นคนหลักลอย 

คาํว่าร่ัวน้ี เราคิดดูหม้อนํา้ร่ัวกใ็ช้งานไม่ได้ ถ้าร่ัวมากเท่าไรกย่ิ็งเสยีไปมาก อะไรที่คาํว่า

ร่ัว ผ้าขาดเลก็น้อยกไ็ม่ดี ถ้ายิ่งขาดมากกย็ิ่งใช้ไม่ได้ ทนีี้ ขอให้ตีความหมายไปกว้างๆ คาํว่าขาด 

คาํว่าร่ัว อนัใดร่ัวไม่ดีทั้งนั้น คนเราถ้าปล่อยใจให้ร่ัววันละเลก็ละน้อยแล้วมันกแ็ตก ทแีรกกร่ั็ว

เสยีก่อนต่อไปกแ็ตกแล้วกใ็ช้งานไม่ได้ ใจที่แตกแล้วหมดที่พ่ึง คนเราถ้าปล่อยให้เป็นไปตาม

อาํเภอใจกลายเป็นคนใจแตกหาที่ยับย้ังไม่ได้ สมบัติเงินทองจะมีมามากน้อยเท่าไรไม่มีเหลือ 

เพราะใจไม่มีส่วนดีที่เหลืออยู่พอจะเกบ็ทรัพย์สมบัติไว้ได้ สมบัติทั้งปวงจึงกลายเป็นสิ่งที่

สงัหารตนเองไปเสยีด้วยซํา้ คนน้ันหมดราคา 

การปล่อยตัวจึงไม่ใช่เป็นของดี แต่การรักษาตัวนั้นแลเป็นความมั่นคง เป็นความ

เจริญรุ่งเรืองและเป็นความอบอุ่นภายในตัวทั้งปัจจุบันและอนาคต เราจะแสวงหาทรัพย์สมบัติ

สิ่งใดๆ กต็าม ถ้ามีเหตุมีผลเป็นเคร่ืองแสวงหาและเป็นเคร่ืองรักษาตลอดถึงการจับจ่าย มี

เหตุผลไปอย่างพร้อมมูลแล้ว ผู้นั้นจะเป็นผู้พอดีเสมอ ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ไม่ตื่นเต้นไปตาม

กาลตามสมัยตามสถานที่ แต่จะมีความตระหนักอยู่ในเหตุผลว่าควรหรือไม่ควรเสมอไป ผู้

เช่นน้ีจะไปอยู่ในสถานที่ใดกไ็ม่น่าตกใจ แม้จะไปเป็นลูกน้องหรือไปเป็นนายของผู้ใดกต็าม ผู้

นั้นกส็ามารถจะทาํความอบอุ่นหรือทาํความเบาใจแก่นายหรือแก่ลูกน้องได้ด ี เพราะตนเป็นผู้

ปฏบัิติโดยถูกต้องและมีขอบเขต น่ีคือหลักของการบาํเพญ็ตัว หลักของการดาํเนินชีวิต 

ชีวิตของเราไม่ใช่เป็นเร่ืองเลก็น้อย คิดดูตั้งแต่บัดน้ีจนกระทั่งถึงอวสานแห่งชีวิต เรา

จะต้องรับภาระของโลก ที่โลกทั้งหลายทาํไปน้ันไม่ใช่น้อยๆ เราคนหน่ึงที่จะต้องรับภาระของ

โลกไปมากมาย เพียงระยะในวันหนึ่งๆ เราไม่สามารถจะรักษาตนให้ดีได้แล้ว เราจะสามารถนาํ

โลกอนัเป็นภาระสาํคัญต่อไปได้อย่างไร ต้องเป็นคนที่อบัเฉาเสมอไป น่ีเป็นหลักสาํคัญ ขอให้

พากนันาํไปพินิจพิจารณา 

การรักษาตัวน้ีเรียกว่า รักษาสมบัติอนัย่ิงใหญ่หรือก้อนใหญ่ที่สดุ ถ้ารักษาตัวได้แล้วทุก

สิ่งทุกอย่างกจ็ะค่อยมีความเจริญขึ้นไปเป็นลาํดับ แม้จะมีน้อยกจ็ะกลายเป็นคนมีมาก คนจนก็

จะกลายเป็นคนมี โง่กจ็ะกลายเป็นฉลาด คนช่ัวกจ็ะกลายเป็นคนดีถ้ายังมีการรักษาอยู่ แต่ถ้า

ขาดการรักษาแล้วไม่ว่าสิ่งใดๆ ย่อมจะหมดคุณค่าไปสาํหรับบุคคลผู้ทอดอาลัยนั้น แม้สิ่งนั้นๆ 
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จะมีคุณค่าอยู่กต็ามแต่กไ็ม่เป็นประโยชน์สาํหรับผู้ไม่มีการรักษา ตัวของเราจะเป็นประโยชน์แก่

เราไม่น้อยจากนี้ถึงอวสานแห่งชีวิต ถ้าเราพยายามประคับประคองไว้ด้วยดี จะเป็นประโยชน์

มากมาย 

เราต้องคิดถึงเร่ืองตัวของเราก่อนอื่น ตัวเรานี้ เป็นหลักสาํคัญ เราอย่าเหน็แก่ความ

ทะเยอทะยานอยาก ว่ิงเต้นตามหมู่ตามเพ่ือน เห่อเหิมไปตามเพ่ือนตามฝงู โดยไม่คาํนึงถึง

ความเสยีหายอนัจะตามมาในระยะเดียวกนั แล้วกลายเป็นโรคเร้ือรังฝังอยู่ที่ใจถอนไม่ข้ึนตลอด

วันตาย อนันี้ เป็นโรคร้ายมาก โรคแก้ไม่หาย โรคฉิบหายไปตามๆ กนั เราต้องระวังโรค

ประเภทน้ี น่ีเป็นธรรมะขั้นหนึ่ง เร่ืองความอยากนั่นละสาํคัญ ความทะเยอทะยานอยาก สาํคัญ

มากต้องได้จ้องมองดู อนันี้ละจะเป็นผู้ทาํลาย สาํคัญ ทาํลายความมั่นคงของจิตใจ ทาํลายตัว

ของเราให้เสยีไปด้วย อนันี้สาํคัญมากพากนัสนใจ 

ผู้ที่จะดาํเนินทางโลกต้องมีธรรมะเป็นเคร่ืองมือบุกเบิก เป็นเคร่ืองมือต่อสู้ ไม่เช่นนั้นก็

จะเป็นไปไม่ได้แล้วจะเสยีทั้งตัวของเราด้วย ทนีี้ ผู้จะดาํเนินในทางธรรมะล้วนๆ เช่นเป็น

นักบวชหรือแก่เฒ่าชรามาแล้ว หมดความห่วงใยทางโลกทางสงสาร มคีวามมุ่งหมายที่จะ

บาํเพญ็ตนให้มีความอยู่เยน็เป็นสขุภายในจิตใจแล้ว ธรรมะกเ็ป็นเคร่ืองบุกเบิกทางแห่งความ

เกษมสาํราญโดยลาํดับ เพราะธรรมะไม่ได้ทาํคนให้อ่อนแอ ผู้มีธรรมะแล้วจะดาํเนินทางโลกก็

ตามทางธรรมกต็าม ไม่ใช่เป็นผู้อ่อนแอถอยหลัง แต่เป็นผู้ก้าวหน้าเสมอ เป็นนักต่อสู้ด้วยเหตุ

ด้วยผล หนักกเ็อาเบากส็ู้เมื่อเหตุผลลงรอยตรงนั้นแล้วว่าควรจะสู้ ต้องสู้ ควรจะถอยต้องถอย 

ควรจะก้าวหน้าก้าวไป ธรรมะเป็นอย่างนั้น 

ท่านจึงสอนให้มีความอดทน ให้มีความขยันหมั่นเพียร ให้มีสติ ให้มีปัญญารอบตัว 

คนเราถ้ามีธรรม ๔ อย่างนี้ เป็นเคร่ืองรักษาตัวแล้ว จะอยู่ทางโลก โลกกเ็จริญรุ่งเรือง จะดาํเนิน

ทางธรรมะใจกไ็ด้รับความเยือกเยน็ เฉพาะอย่างย่ิงใจน้ีสาํคัญมาก เกี่ยวกบัเร่ืองภาวนาเพราะ

ตามปกติของจิตมีความคิดอยู่เป็นประจาํตัว ขณะที่คิดน้ันโดยมากกต้็องคิดอารมณ์ที่เป็นข้าศึก 

ไม่ค่อยจะมีอารมณ์เป็นสริิมงคลหรือเจริญรุ่งเรืองบาํรุงจิตใจให้มีความสขุความสบาย แต่เป็น

อารมณ์ที่ก่อกวนทาํลายเสยีมาก สาํหรับอารมณ์แห่งธรรมะน้ัน เป็นอารมณ์ที่ส่งเสริมจิตใจให้มี

ความเยือกเยน็สบาย ท่านจึงสอนใจให้มีธรรมะ มีการภาวนาเป็นต้น 

การภาวนากย่็อมมีลาํบากบ้าง แต่เราต้องคาํนึงถงึผลที่เกดิข้ึนจากการภาวนาคืออะไร

เสยีก่อน แม้ลาํบากกพ็อทาํกนัไปได้ เพราะคาํว่าสขุน้ัน แม้แต่ผลไม้สกุเรากย็ังชอบ คนมี
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ความสขุกายสบายใจจะไม่ชอบอย่างไร เรามีความสขุกายสบายใจเรากช็อบ ความสขุใจเป็นสิ่ง

สาํคัญ ความสขุใจจะสขุได้ด้วยวิธใีด ผลไม้เขากเ็อามาบ่มหรือสกุกบัต้นที่ต้นลาํของมันหรือลูก

ของมันได้รับการบาํรุงจากต้นลาํเสมอ จากลาํต้นของมัน มันกแ็ก่ขึ้นมาจนกระทั่งสกุ ไม่ใช่มัน

สกุเอาเฉยๆ เมื่อมันพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจากอาหารเคร่ืองบาํรุงมันกส็กุได้ 

ใจของเราที่จะสขุ กต้็องมีอาหารเคร่ืองบาํรุง พอที่จะสขุได้ถึงจะสขุ เมื่อไม่มีอาหาร

เคร่ืองบาํรุงมันกส็ขุไม่ได้ เราต้องการแต่ความสขุ แต่เราก่อแต่เร่ืองยุ่งเหยิงวุ่นวายใส่ตัวของเรา 

ทั้งๆ ทีเ่ราต้องการความสขุ เหตุกบัผลกไ็ม่ตรงกนั ความต้องการเป็นอย่างหนึ่ง แต่การกระทาํ

เป็นอกีอย่างหน่ึง ผลกขั็ดแย้งกนั เอ ๊เราทาํอย่างน้ีแทนที่จะได้อนัน้ี ทาํไมจึงได้อย่างน้ัน เจตนา

ของเราเบื้องต้นเราว่าจะทาํดีจริง แต่บทเจตนานั้นหลุดลอยไปในขณะเดียวเท่านั้น กก็ลายเป็น

การสั่งสมความไม่ดีข้ึนมา ก่อกวนจิตใจให้วุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมด ผลจึงปรากฏเป็นทุกข์ข้ึนมา 

น่ีเหตุกบัผลเป็นอย่างนี้  คือมันไม่ลงรอยกนักบัเจตนา 

ฉะนั้นการทาํความสงบทางด้านจิตใจ เจตนากบัการรักษาการดาํเนินให้กลมกลืนกนัไป 

พยายามระมัดระวังรักษาจิตให้ได้รับความสงบ ด้วยอาํนาจแห่งบทธรรมบทใดบทหนึ่ง เช่นเรา

กาํหนดพุทโธเป็นอารมณ์ของใจหรืออานาปานสติ กใ็ห้มีความรู้สกึอยู่กบัลมหายใจของเรา

เท่าน้ัน หรือมีความรู้สกึอยู่กบัพุทโธที่เรานาํมาบริกรรมในเวลาน้ัน โดยไม่ต้องคาดผลว่าจะ

เกดิข้ึนอย่างไรบ้าง มีเพียงว่าทาํอย่างไรความรู้สกึของเราคือใจนี้  กบัคาํบริกรรมนั้นๆ จะ

สมัพันธเ์กี่ยวเน่ืองกนัเป็นลาํดับไป น่ีเป็นจุดที่มุ่งหมายสาํหรับผู้บาํเพญ็เหตุเพ่ือผลที่พึงใจจะ

ปรากฏขึ้นได้อย่างไม่ผดิคาดผดิหมาย ต้องทาํอย่างนี้  

ใจเมื่อเป็นอารมณ์อนัเดียวตามปกตินิสยั และได้บทธรรมะมาเป็นเคร่ืองอบรมเสมอ 

ความรู้สกึมีความสมัพันธ์เกี่ยวเน่ืองกนักบับทธรรมบทน้ันๆ กจ็ะได้รับความสงบเยน็ใจข้ึนมา 

ใจสบายน้ีเป็นสิ่งที่หายากมาก ความสงบพอเร่ิมข้ึนกจ็ะเหน็ความสบายข้ึนกบัความสงบ สงบ

มากเท่าไรใจกส็บายมากเท่านั้น ท่านจึงสอนให้อบรมใจให้มีความสงบ ความสงบกบัความ

สบายเป็นคู่เคียงของกนัและกนั อบรมได้มากเท่าไรใจกย็ิ่งสบายมาก 

ใจที่เคยผาดโผนโลดเต้นมากต็าม ถ้าได้รับความสงบเยือกเยน็แล้วต้องสงบ คนแม้จะ

เคยเป็นคนช่ัวมากก็ลายเป็นคนดีได้ สมํ่าเสมอ มีเหตุมีผลประจาํตน น่ีวิธีอบรมภาวนา อนัน้ี

เป็นชีวิตจิตใจของเราจริงๆ พ่ึงเป็นพ่ึงตายกนัจริงๆ กบัอนันี้  กบัคาํว่าใจสงบ ใจเยน็ ใจเป็นที่

พ่ึงได้ คนเราไม่ใช่ว่าจะมีความราบร่ืนสมํ่าเสมอไปเป็นลาํดับ อาจจะเป็นลุ่มๆ ดอนๆ ยิ่งวาระ
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สดุท้ายคือธาตุขันธจ์ะทาํลายลงไปนี้  ต้องเขย่าตัวเองเสยีอย่างบอบชํา้ ทนไม่ไหวกต้็องแตกไป 

ตอนนี้ตอนทาํให้ว้าวุ่นขุ่นมัวมาก ถ้าใจไม่มีหลักยดึด้วยแล้วกย็ิ่งไปใหญ่ กายกร้็อนเป็นไฟจะ

แตกเด๋ียวน้ี ใจกร้็อนเป็นไฟ เลยหาที่ยึดไม่ได้ คว้าหาใจ ใจกร้็อน คว้ามาหาทางกาย ร่างกายก็

จะแตกเลยหาที่ยึดไม่ได้ ไปทั้งร้อนๆ อยู่ทั้งร้อนๆ แล้วกไ็ปทั้งร้อนๆ 

อยู่ที่ไหนกร้็อน ถ้าธรรมชาติน้ีเป็นผู้ร้อน เพราะเราจะหวังพ่ึงเป็นพ่ึงตายพ่ึงสขุพ่ึงทุกข์

กบัใจดวงนี้  แต่ใจดวงนี้ ได้กลายเป็นไฟเสยีอย่างนี้  เราจะไปอาศัยความร่มเยน็จากอะไร ไม่มี

ความร่มเยน็ น่ัน เหตุที่ท่านจะสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้บาํเพญ็ธรรมกเ็พ่ือความร่มเยน็ให้

เป็นที่พ่ึงของตนได้ ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่า.อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นที่พ่ึงของ

ตน หมายถึงนี้ละเป็นสิ่งสาํคัญ 

เวลาจวนตัวมาจริงๆ แล้วเราจะเหน็ว่าตนของเราเป็นที่พ่ึงของเราอย่างไรบ้างจะรู้กนั

ตอนนี้  คือจะอาศัยอะไรมันไม่มีทาง จะอาศัยญาติมิตรพ่อแม่ลูกหลานกห็มดวิสยัที่จะอาศัยใน

เวลาเช่นนั้น คือเรากก็าํลังจะแตกอยู่แล้ว ร่างกายกเ็ป็นไฟทั้งกอง ทุกส่วนของร่างกายนี้จะ

กลายเป็นไฟไปหมด ร้อนหมด ใจถ้าไม่ได้รับการอบรมกจ็ะร้อนเป็นไฟไปอกีเช่นเดียวกนั หาที่

ยึดไม่ได้ คิดไปทางไหนกม็ีแต่ไฟ 

แต่เมื่อได้รับการอบรมให้มีความสงบเยน็ใจแล้วไม่เป็นเช่นนั้น ผดิกนัเหมือนฟ้ากบัดิน

หรือคนละโลก กายจะร้อนเป็นไฟกใ็ห้ร้อนไปตามเร่ืองของกาย แล้วกท็ราบชัดด้วยว่ากายเวลา

น้ีกาํลังจะสลาย กาํลังแสดงตัว ดาํเนินไปตามแถวอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาของมันอย่างเตม็ที่จน

สดุขีดสุดแดนของมันที่จะเป็นไปได้ ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่น้ี ต้องแสดงถึงวาระสดุท้ายของเขา 

ใจของเราผู้ที่ได้บาํเพญ็คุณงามความดีด้วยสติปัญญามาอย่างรอบตัวแล้ว กต้็องทาํหน้าที่

รอบคอบขอบชิดภายในตัว ไม่ยอมให้เสยีท่าเสยีทไีปกบัความแปรปรวนของส่วนร่างกาย ใจก็

เป็นใจ กายกเ็ป็นกาย กายแตกใจยังดีมีศีลมีธรรมเป็นเคร่ืองอบรม ใจกไ็ม่มีทุกข์ นี้ แลช่ือว่าใจ

เป็นที่พ่ึงของตน น่ีละตนเป็นที่พ่ึงของตน วาระสดุท้ายจะต้องมายึดใจเป็นหลักสาํคัญ 

ใจมีอะไรเป็นอาหารเคร่ืองหล่อเล้ียงบ้าง ถ้าใจมีศลีมีธรรมมีความสงบเยน็ใจเป็นเคร่ือง

หล่อเล้ียง นี้แลเป็นอาหารของใจ ใจอาศัยกบัอารมณ์แห่งความดีอนัน้ีไปเลย น่ีท่านว่าสคุโต อยู่

กด็ีไปกเ็ยน็ ถ้าหากทาํใจให้เดือดร้อนแล้วอยู่กเ็ป็นทุคโต อยู่กเ็ดือดร้อนไปกเ็ดือดร้อน 

อริิยาบถทั้ง ๔ ไม่สบาย ขาด อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ทาํที่พ่ึงของตนไม่ได้ อย่างอื่นเราทาํได้

หมด แต่จะมาทาํที่พ่ึงให้ตัวโดยเฉพาะเท่าน้ัน เราไม่สามารถ จะแสดงว่าเราโง่หรือเราฉลาด 



๘ 

 

เราต้องหาอุบายสอนเราอย่างนี้  คือใจนี้ ต้องชอบอุบายสอน แม้แต่เดก็กย็ังชอบเหตุชอบผล เรา

พูดด้วยเหตุด้วยผลเดก็กย็ังต้องยอมเช่ือ เราสอนเราด้วยเหตุด้วยผลทาํไมจะไม่เช่ือ 

หลักธรรมเป็นสิ่งที่แน่นอนจริงจังตามพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าสวากขาตธรรม ตรัสไว้

ชอบทุกอย่าง ไม่มเีอนมีเอยีงไม่มีสงูๆ ตํ่าๆ มีความสมํ่าเสมอ เรียกว่า มชัฌิมา เป็นภาคพ้ืน

ของธรรมะหรือเป็นความจริงของธรรมะ ไม่มีอะไรที่จะควรตาํหนิติเตียนได้เลย เราพยายาม

ดัดแปลงเราให้เข้าสู่หลักธรรมที่เรียกว่า สวากขาตธรรม ใจของเรากจ็ะหาที่ตาํหนิตนไม่ได้ เป็น

ผู้สมํ่าเสมอทั้งความเป็นอยู่ทั้งความตายไป 

ฉะน้ันท่านผู้บาํเพญ็ตนจนถึงที่สดุจุดหมายปลายทาง หมดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะควรตาํหนิ

ติชมภายในจิตใจแล้ว ท่านจึงเป็นผู้สมํ่าเสมอ เสมอทั้งความเป็นอยู่เสมอทั้งความจะตายไป 

ระหว่างความเป็นอยู่กบัความตายไปนั้นไม่มีทางใดเงื่อนใดจะมีนํา้หนักต่างกนั ความเป็นอยู่ก็

คือขันธอ์นันี้  เรากท็ราบแล้วว่าขันธอ์นันี้ รวมตัวอยู่ ประชุมกนัอยู่ ผสมกนัอยู่ เวลานี้ยังไม่แตก 

เรากท็ราบได้ชัดเจน จิตที่รู้เท่าทนัต่อขันธแ์ล้วกเ็ป็นจิตที่บริสทุธิ์อยู่อย่างน้ี เวลาจะสลายไปแล้ว

อะไรจะล่มจมอะไรจะฉิบหาย ไม่มีส่วนใดฉิบหาย 

ส่วนธาตุขันธ์คือ ดิน นํา้ ลม ไฟที่ประชุมกนัเป็นรูปเป็นกายนี้  กส็ลายไปตามธรรมชาติ

ของตนที่ประชุมมาแล้ว แล้วสลายตัวไป ส่วนดินเป็นดิน ส่วนนํา้เป็นนํา้ ส่วนลมกไ็ปเป็นลม

ตามเดิม ส่วนจิตที่บริสทุธิ์กไ็ม่มีสิ่งใดที่จะบกพร่องพอที่จะขาดทุนสญูกาํไรเวลาตายไปแล้ว 

เพราะฉะน้ันความเป็นอยู่กบัความตายไปของพระขีณาสพท่านจึงไม่มีส่วนใดหนักยิ่งกว่ากนั มี

เสมอกนัหมด 

นอกจากท่านจะแยกแยะว่าการมีชีวิตอยู่นี้  จะทาํประโยชน์ให้โลกนับว่าจะได้มีประมาณ

เท่านั้นๆ ถ้าหากว่าได้ขาดไปเสยีในเวลานี้ ซ่ึงไม่ควรจะเป็นไป แต่ได้เป็นไปเสยีเช่นนี้  ประโยชน์

ที่จะทาํแก่โลก โลกที่จะได้รับประโยชน์จากท่านกจ็ะขาดสะบั้นไปตามๆ กนั กเ็ป็นเหตุให้เกดิ

ความมีนํา้หนักในการเป็นอยู่ต่อไป เพ่ือประโยชน์สาํหรับโลก แต่จะเพ่ือประโยชน์สาํหรับท่าน

นั้นท่านไม่มี เพราะความเป็นอยู่กบัความตายไปนั้นเป็นเร่ืองของธาตุขันธซ่ึ์งเป็นตัวสมมุติ

ล้วนๆ เหมือนโลกทั่วๆ ไปต่างหาก ไม่ใช่เป็นเร่ืองที่จะล่มจมไปถึงจิตใจของท่านที่บริสทุธแ์ล้ว 

ธรรมชาติที่บริสทุธิ์แล้วจะยังมีชีวิตอยู่กบ็ริสทุธิ์ จะตายไปแล้วจะฉิบหายไปไหน จะไป

ล่มจมที่ไหนไม่มี ต้องเป็นความเสมอภาคอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนที่นอกจากสมมุติอนิจจัง

นี้ ไปแล้ว น่ีละจิตถ้าเราฝึกหัดให้ได้เตม็ที่แล้ว เราต้องมีความอาจหาญต่อความจริงทุกด้าน ไม่



๙ 

 

ว่าขณะใดจะเจบ็ขณะใดจะตายขณะใดจะแตกสลาย ไม่มีการย่อท้อ ไม่มกีารกลัว ไม่มีการ

หวาดเสยีว มีความเสมอภาคเป็นธรรมประจาํใจ เพราะเหน็ตามความจริงไปเสยีสิ้นแล้ว อะไร

จะเป็นเคร่ืองหลอกจิตใจที่จริงแล้วได้เล่า ไม่มีสิ่งใดจะหลอก ช่ือว่าสมมุติในโลกนี้  เพราะคาํว่า

โลกวิทูต้องรู้แจ้งในเร่ืองสมมุติน้ีทั้งหมด 

แม้จะไม่ใช่โลกวิทูแบบเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้ากต็าม แต่คุณสมบัติของสาวก กจ็ัด

ได้ในโลกวิทู คือรู้แจ้งเหน็จริงตามสภาพแห่งความจริงทั้งหลายที่เป็นสมมุติในโลกน้ี ส่วน

โลกวิทูของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอกีประเภทหนึ่ง ทรงรู้แจ้งเหน็จริงตามหลักความจริงของสมมุติ

ทั้งหลายน้ีด้วย และสามารถที่จะรู้ในสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ต้องการอยากรู้ได้ด้วย ว่าสิ่งน้ันอยู่ที่

ไหน สิ่งนั้นมีจาํนวนเท่าไรเป็นต้นได้ สาวกไม่สามารถอย่างพระพุทธเจ้ากต็าม แต่กส็ามารถใน

โลกวิทูที่รู้แจ้งในเร่ืองสมมุติที่เกี่ยวข้องกบัจิตใจของตนได้ดี จนถึงกบัเป็นผู้บริสทุธิ์เช่นเดียวกบั

พระพุทธเจ้า 

น่ีละจิตไม่ใช่เป็นเร่ืองเลก็น้อยเร่ืองของจิต จะทาํให้เลวไม่มีอะไรที่จะเลวกว่าจิตกว่าคน

ไป ถ้าจะทาํให้ดีกไ็ม่มีอะไรที่จะดีย่ิงกว่าจิตกว่าคนเราไป ธรรมะทั้งหมดจึงทุ่มเทลงที่จิตใจของ

คน ศาสนาจึงสอนคนเราให้รู้เร่ืองว่าของดีเย่ียมคืออะไร คือดวงใจที่ได้รับการระมัดระวังรักษา 

ดวงใจที่ได้รับการซักฟอกต้ังแต่ต้นจนกระทั่งถึงอวสานสดุท้ายน้ีเป็นใจที่ประเสริฐ สมบัติใดใน

โลกจะไม่เสมอเหมอืนสมบัติคือใจนี้  

ก่อนที่เราจะหาสมบัติอื่น เราต้องพยายามรักษาสมบัติคือใจและชีวิตร่างกายของเรานี้ ไว้ 

เป็นหลักประธานหรือหลักประกนัไว้ก่อน ถ้าอนันี้ดีแล้วสิ่งอื่นๆ กเ็ป็นผลพลอยได้ไปตามๆ 

กนั ย่ิงได้รับการอบรมให้ถูกต้องตามหลักจนถึงความบริสทุธิ์วิมุตติในปัจจุบันจิตด้วยแล้ว กย่ิ็ง

เป็นผู้เสมอตัว ไม่มีคาํว่าได้ว่าเสยีอยู่ภายในใจ จึงไม่มีการกล้าการกลัวอะไรทั้งนั้น มีแต่ความ

จริงล้วนๆ ที่อยู่ภายในใจ น่ันละท่านว่าเสมอตัว 

เมืองพอเราจะหาที่ไหนถ้าไม่หาที่จิต เมื่อจิตถึงข้ันพอตัวแล้วไม่อยากอะไรทั้งน้ันแหละ 

เร่ืองการอยากข้าวอยากนํา้ อยากหลับอยากนอน เกี่ยวกบัเร่ืองของธาตุของขันธ ์ สิ่งนี้ยังมีอยู่

จะต้องเป็นไปอยู่ตลอดกาลของมัน เมื่ออนันี้หมดความหมายลงไปแล้วสิ่งเหล่านั้นกห็มด ส่วน

ความอยากของใจเมื่อกเิลสตัณหาอาสวะทั้งมวลหมดไปแล้ว ความอยากจะไม่มี 



๑๐ 

 

วันนี้ ได้แสดงธรรมะป่าให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายฟัง หากมีการคลาดเคล่ือนด้วยบท

แห่งธรรม หรือสาํนวนโวหารใดกด็ี กห็วังว่าได้รับอภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย ขอความ

สวัสดีจงมีแก่ทุกท่านเทอญ 

 
รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่ 

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 
และสถานีวิทยุเสยีงธรรมเพ่ือประชาชน FM103.25 MHz 

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ 
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